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AT E N Ç Ã O

O Caderno de Questões contém 30 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
COMO MONTEIRO LOBATO
Quando minha mãe dizia que em seu tempo de criança o
rádio era muito diferente, eu não entendia direito. Ela contava
que havia um aparelho dotado de dois fones e só duas
pessoas podiam ouvir a música ao mesmo tempo, cada qual
com um desses fones colado ao ouvido.
No meu tempo, o rádio também era diferente dos de hoje.
O aparelho era quase do tamanho de uma televisão, mas de
madeira. Já não vinha com esses fones e todo mundo que
estivesse por perto podia ouvir as músicas, assim como os
noticiários e tudo o que fosse transmitido. Eu, ainda pequena,
ficava muito intrigada, não compreendia como é que um
homem ou uma mulher podiam falar dali de dentro. Meus pais
explicavam que as vozes e os sons vinham pelo ar, mas aquilo
era muito complicado.
A televisão não existia por aqui, nem esses aparelhinhos
todos que conhecemos hoje em dia. Não tinha videocassete
(agora DVD), nem videogame, nem forno de microondas. Não
existia computador, agendas eletrônicas, coca-cola, nada
disso. As crianças tinham é que inventar brincadeiras e
brincar no quintal. Andar de bicicleta, jogar bola, nadar, brincar
de casinha, subir em árvores, andar a cavalo eram grandes
diversões. Os meninos jogavam futebol, as meninas pulavam
corda ou cantavam em roda. Os meninos chateavam e as
meninas choravam, isso foi sempre igual.
Naquele tempo as crianças quase não saíam de casa e
nem iam para a escola tão cedo. Não existia berçário nem
escola maternal. Só entrávamos no jardim de infância lá pelos
seis anos.
As revistas em quadrinhos já existiam, essas mesmas, do
Walt Disney. Conhecíamos o Pato Donald e seus sobrinhos, o
Tio Patinhas, os Irmãos Metralha, o Pateta, o Mickey, a
Margarida, a Vovó Donalda. Havia uma outra, da qual eu
gostava mais, a do Pinduca. Ele era um menino careca que se
metia num monte de aventuras. Nessa mesma revista
também circulavam outros personagens, como o Pernalonga,
um coelho de pernas longas que vivia roubando cenouras da
horta do Hortelino Trocaletra, um homem baixinho e orelhudo
que, como seu nome indica, tlocava muitas letlas ao falar.
Tinha também o Almanaque Tico-Tico e eu gostava dos
personagens Reco-Reco, Bolão e Azeitona.
Eu sempre lia essas revistinhas às escondidas, porque
minha mãe, fora o Almanaque, não gostava muito. Ela preferia
que lêssemos coisas mais bem escritas, como os livros de
Monteiro Lobato, As Aventuras de Tom Sawyer, Alice no País
das Maravilhas e tantos outros.
Como Monteiro Lobato, passei minha infância em
Taubaté. Ele viveu na Chácara do Visconde, que era a
chácara do seu avô. De lá tirou muitas idéias para o seu Sítio
do Pica-Pau Amarelo. Eu vivi no quintal da nossa casa, de
onde não tirei muitas idéias, mas me diverti muito.
(CRUZ, Beatriz. www.usinadeletras.com.br.)
1. Sobre as primeiras experiências da narradora com o
rádio, vividas por ela mesma ou relatadas por sua mãe,
considerando-se ambas na idade infantil (1º e 2º parágrafos),
NÃO se pode afirmar que:
A) no tempo da mãe, só duas pessoas podiam ouvir a
transmissão ao mesmo tempo; no tempo da narradora,
todos que estavam por perto podiam ouvir;
B) no tempo da mãe, o rádio só tocava música; no tempo da
narradora, transmitia programação variada;
C) em ambos os tempos, o rádio era diferente do que é hoje;
D) a narradora se intrigava com as vozes que saíam de
dentro do rádio;
E) as tentativas de explicação dada pelos pais para o
funcionamento do rádio foram inúteis para a
compreensão da narradora.
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2. No 3º parágrafo, a narradora especifica uma série de
elementos da modernidade que não havia em sua época de
criança. Um desses elementos se diferencia dos demais, por
pertencer a outra categoria de elementos. Esse elemento é:
A)
B)
C)
D)
E)

a televisão;
o videocassete;
o forno de microondas;
o computador;
a coca cola.

3. Ainda de acordo com o 3º parágrafo, pode-se dizer que, na
opinião da narradora, o que se conservou do seu tempo de
criança para a modernidade foi:
A) o jogo de futebol, por parte dos meninos, e as
brincadeiras de roda, por parte das meninas;
B) a criação das próprias brincadeiras por parte das
crianças, no quintal das casas;
C) a diversão das crianças: andar de bicicleta, andar a
cavalo, subir em árvores, etc.;
D) a fragilidade das meninas de se aborrecerem com a
implicância dos meninos;
E) o vício de as crianças se sentarem diante da televisão por
horas a fio.
4. Com as afirmações do 4º parágrafo, a narradora passa a
idéia de que no tempo de sua infância:
A) as crianças viviam mais intensamente o contato com a
família;
B) os pais eram mais rigorosos na educação dos filhos;
C) o sistema de ensino tinha muito mais qualidade;
D) a escola recebia crianças de todas as classes sociais;
E) as crianças já iam para a escola sabendo ler.
5. Sobre as revistas em quadrinhos e seus personagens,
relacionados no 5º parágrafo, a narradora relata que:
A)
B)
C)
D)

as revistas do Walt Disney eram as suas preferidas;
ela se identificava com a personagem Margarida;
o Pernalonga era um personagem da revista do Pinduca;
os personagens criados por Walt Disney também
apareciam no Almanaque Tico-Tico;
E) para ela, Reco-Reco, Bolão e Azeitona eram mais
queridos do que o Pinduca.
6. Pelo que está narrado no 6º parágrafo, pode-se dizer que a
mãe da narradora preferia que seus filhos, em vez de lerem
revistas em quadrinho, lessem:
A)
B)
C)
D)
E)

autores de telenovela;
textos de escritores estrangeiros;
textos de escritores nacionais;
textos literários;
autores de textos de jornal.

7. No último parágrafo, a narradora se compara com o escritor
Monteiro Lobato do ponto de vista:
A)
B)
C)
D)
E)

do local em que foi criada;
da qualidade dos textos escritos;
da organização familiar;
da originalidade das idéias;
do tempo em que ambos viveram a infância.

8. No trecho “cada qual com um desses fones colado ao
ouvido” (1º parágrafo), a concordância do adjetivo COLADO
está corretamente feita com o indefinido UM. Nas orações
abaixo a concordância também está correta, MENOS em:
A)
B)
C)
D)
E)

Elas traziam preso ao bolso um emblema do partido;
A criança andava solta pelo campo;
Incomodado pelo barulho, os homens reclamavam;
Cansadas de brincar, as crianças iam dormir;
Distraídos, os meninos não viram a menina fugir.

9. Se as palavras “rádio”, “também” e “vovó” são escritas com
acento gráfico, também serão acentuadas, em obediência às
mesmas regras, respectivamente, as palavras:
A)
B)
C)
D)
E)

lêssemos, idéia e avô;
infância, retém e Taubaté;
berçário, é, retrós;
conhecíamos, alguém e Piauí;
chácara, lá e saíam.

10. A palavra em caixa alta (letras maiúsculas) no trecho “Ela
contava que havia um aparelho DOTADO de dois fones” (1º
parágrafo), pode ser substituída, sem alteração de sentido,
por:
A)
B)
C)
D)
E)

favorecido;
dependente;
instituído;
ladeado;
provido.

11. O sentido contrário de “mas aquilo era muito complicado”
(2º parágrafo) é: mas aquilo era muito:
A)
B)
C)
D)
E)

complexo;
intrincado;
confuso;
simples;
embaraçado.

12. Para o correto preenchimento das lacunas da frase:
“Havia ____ ternura naquele tempo, ____ também ____
conflitos e desentendimentos”, têm de ser usadas,
respectivamente, as palavras:
A)
B)
C)
D)
E)

mais / mas / mais;
mais / mas / mas;
mas / mais / mais;
mas / mas / mais;
mais / mais / mas.

13. Das alterações feitas na redação do trecho “e todo mundo
que estivesse por perto podia ouvir as músicas” (2º
parágrafo), está INCORRETA, quanto à relação entre os
tempos verbais, a seguinte:
A) e todo mundo que estivesse por perto poderia ouvir as
músicas;
B) e todo mundo que estiver por perto poderá ouvir as
músicas;
C) e todo mundo que esteja por perto pode ouvir as músicas;
D) e todo mundo que estava por perto podia ouvir as
músicas;
E) e todo mundo que está por perto pôde ouvir as músicas.

14. O diminutivo na oração “Eu sempre lia essas revistinhas
às escondidas” (6º parágrafo) foi usado para indicar:
A)
B)
C)
D)
E)

ironia;
tamanho menor que o normal;
carinho;
afetividade;
intensidade maior que o normal.

15. Na frase “Eu, ainda pequena, ficava muito intrigada, não
compreendia como é que um homem ou uma mulher podiam
falar dali de dentro” (1º parágrafo), é possível substituir a
vírgula após a palavra “intrigada” por outro sinal de
pontuação, sem prejudicar a correção da frase. Este sinal é:
A)
B)
C)
D)
E)

ponto-e-vírgula;
ponto-final;
dois-pontos;
ponto-de-exclamação;
travessão.

MATEMÁTICA
16. O Brasil conquistou 54 medalhas de ouro no PAN 2007, no
Rio de Janeiro, e 29 medalhas de ouro no PAN 2003 em Santo
Domingo. Em relação ao PAN 2003, a quantidade de
medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil no PAN 2007
aumentou em:
A)
B)
C)
D)
E)

73;
83;
35;
25;
5.

17. Um aeroporto estuda a proposta de reduzir 10% dos 620
vôos que opera diariamente, para melhorar o tráfego aéreo da
região. Após essa redução, o aeroporto deverá operar com
uma quantidade de vôos igual a:
A)
B)
C)
D)
E)

558;
62;
682;
680;
585.

18. João e sua esposa pretendem viajar de ônibus leito para
Belo Horizonte, mas só há passagens para ônibus
convencional. Sabendo-se que cada passagem de ônibus
leito custa R$ 99,00 e que cada passagem de ônibus
convencional, R$ 60,22, a economia feita por João e sua
esposa, ao embarcarem no ônibus convencional, em vez do
ônibus leito, será de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 38,78;
R$ 77,56;
R$ 79,61;
R$ 61,79;
R$ 68,71.

19. É um conjunto vazio o conjunto:
A)
B)
C)
D)
E)

dos meses do ano que começam com a letra P;
das estações do ano que começam com a letra P;
das consoantes;
dos dias da semana;
dos números pares.

20. Juca pagou R$ 207,00 pela compra antecipada de 9
ingressos para assistir a um show musical com 8 amigos. No
dia do show, mais um amigo resolveu acompanhar o grupo e
precisou comprar o ingresso na hora da entrada, o qual custou
R$ 5,00 mais caro que o ingresso antecipado comprado por
Juca. O valor do ingresso na hora do show foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 28,00;
R$ 23,00;
R$ 25,80;
R$ 30,80;
R$ 26,50.
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21. De uma caixa de bombons Júlia comeu 2/5 e seu irmão
1/5. Os dois irmãos juntos comeram:
A)
B)
C)
D)
E)

32/25;
3/10;
2/5;
3/5;
2/10.

22. Ao pagar suas compras no supermercado com uma nota
de R$ 20,00, um cliente recebeu de troco cinco moedas de R$
0,25, quatro moedas de R$ 0,10 e três moedas de R$ 0,50. O
valor das compras do cliente foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 6,15;
R$ 3,15;
R$ 17,80;
R$ 2,25;
R$ 16,85.

23. Lucas ganhou um irmãozinho, que nasceu com 3,2kg e foi
engordando a cada mês. Quando completou 6 meses, o irmão
de Lucas tinha 7,15kg. Durante esse período, o irmão de
Lucas ganhou:
A)
B)
C)
D)
E)

4,05kg;
10,35kg;
3,95kg;
6,83kg;
4,65kg.

24. O açougue A vende picanha a R$ 12,00 o quilo. Para
comemorar seu aniversário, Ricardo fez um churrasco para
seus amigos no último sábado. Ao comprar 8kg de picanha no
açougue A, conseguiu 15% de desconto no valor total. O
preço pago por Ricardo pela picanha para o churrasco do seu
aniversário foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 78,00;
R$ 96,00;
R$ 144,00;
R$ 180,00;
R$ 81,60.

25. A estatura média de um homem brasileiro é 1,68m.
Comparando-se a altura do jogador da seleção brasileira de
vôlei de quadra, Giba, que tem 1,92m de altura, com a
estatura média do brasileiro, conclui-se que Giba está acima
da média e que sua altura ultrapassa o padrão em:
A)
B)
C)
D)
E)

14cm;
36cm;
24cm;
26cm;
16cm.

26. Aproveitando a tendência da população de consumir
produtos naturais, um fabricante de bebidas lançou no
mercado um novo suco de fruta pronto para consumo em
embalagem de 600ml. Para promover o suco, o fabricante
enviou 5 caixas, com 24 embalagens cada uma, para um
cliente fazer degustação. Esse cliente recebeu para
degustação do suco uma quantidade, em litros, de:
A)
B)
C)
D)
E)
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72;
120;
90;
60;
56.

27. Patrícia levou sua sobrinha ao circo, no domingo à tarde. A
menina se divertiu muito com os palhaços, acrobatas e
animais. Como a apresentação circense costuma agradar a
todas as idades, Patrícia, que tem 24 anos, se divertiu tanto
quanto sua sobrinha, que tem um terço da sua idade. A idade
da sobrinha de Patrícia é:
A)
B)
C)
D)
E)

7 anos;
12 anos;
6 anos;
8 anos;
9 anos.

28. Para ir do portão da sua casa até o portão da fábrica em
que trabalha, um funcionário leva aproximadamente 45
minutos, todos os dias. Fazendo o mesmo percurso, no
mesmo tempo, e querendo chegar ao portão da fábrica às 8
horas e 10minutos, esse funcionário deverá sair de casa às:
A)
B)
C)
D)
E)

7h 05min;
7h 55min;
7h 15min;
7h 25min;
7h 45min.

29. A prefeitura de uma cidade, por questões ambientais,
decretou fechamento dos postos de gasolina da orla
marítima. Em uma região, 1/8 dos 56 postos de gasolina
existentes estão localizados à beira-mar e deverão ser
fechados. Após o fechamento dos postos da orla, sem
abertura de novos postos, nessa região ainda restará uma
quantidade de postos de gasolina igual a:
A)
B)
C)
D)
E)

38;
7;
8;
47;
49.

30. Para comprar um carro, Jorge entrou num consórcio e
pagou mensalmente todas as prestações durante 5 anos
completos, sem ser sorteado ou dar lance. Ao final do
consórcio, recebeu uma carta de crédito no valor de
R$ 21.000,00. Considerando-se o valor mensal de cada
prestação como o resultado da divisão do valor da carta de
crédito pelo número de prestações pagas, encontra-se:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 315,00;
R$ 135,00;
R$ 350,00;
R$ 175,00;
R$ 420,00.

